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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
Secretariaat: 
Gaelstraat 17 
2291 SG  WATERINGEN 
e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO kantine telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 67             nr.8                     oktober 2020 

 
Van de bestuurstafel 
 
We gaan weer beginnen! Weliswaar nog heel voorzichtig. Niemand 
kan voorspellen hoe het dit najaar met het Corona virus zal gaan, 
worden minder mensen besmet of juist weer meer?  
Heel zwaar bij de beslissing van het bestuur om weer te beginnen 
wegen ook de geluiden die wij horen over vereenzaming. Niet 
iedereen zal het aandurven om nu te komen, maar voor de leden die 
wel graag willen beginnen, is er nu een mogelijkheid. 
Het is vandaag Prinsjesdag en ook bij de begroting van de regering is 
bij alles toch wel het voorbehoud hoe het Corona-virus ons verder in 
zijn greep zal houden. 
 
We starten 6 oktober met klaverjas, crea, spelletjes en biljart en 8 
oktober met bridgen. De voorwaarden waaronder dit alles zal 
plaatsvinden vindt U elders in dit blad. 
Voor de goede orde: voor crea en spelletjes hoeft u zich niet op te 
geven, er staan grote tafels, en we verwachten van iedereen dat hij/zij 
zich aan de regels houdt. 
 
Van 5 – 25 oktober kunt u op ons stemmen bij Rabo ClubSupport. De 
Rabobank had dit jaar vergeten ons een inschrijfcode te sturen, 

http://www.kbowateringen.nl/
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gelukkig was één bestuurslid zo alert op te merken dat de 
ClubSupport actie weer gaat beginnen en is het onze secretaris toch 
nog gelukt ons in te schrijven ondanks dat deze periode al voorbij 
was. Iedereen die lid is van de Rabobank mag stemmen. Tot nu toe 
hebben wij als KBO Wateringen mooie bedragen mogen ontvangen. 
 
Elders in ons mededelingenblad ziet u een oproep voor Magazine 
lopers.  
We zoeken ook nog een lid waar de landelijke magazines bezorgd 
kunnen worden. Deze zijn jaren bezorgd bij Jan en Etty de Kok, maar 
zij willen hier nu graag mee stoppen. 
Schroom niet en geef u op! 
 
Zoals u hiervoor hebt gelezen, gaan we weer voorzichtig starten met 
de soosmiddagen. Ik hoop van harte dat in de loop van dit seizoen we 
weer ‘gewone’ soosmiddagen gaan krijgen en ook onze andere 
activiteiten (b.v. de commissie UGVU) weer kunnen beginnen. 
 
Namens het bestuur wens ik u een goede gezondheid,  
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
Overleden: 
 
Dhr. E.W.A.  Bassant, Peterseliestraat 14, 2292CB         op 15 april  
Mevr. Toke de Goey-Kester, Lange Spruit 14, 2291LA    op 19 aug. 
Mevr. G.J. (Grard) Kester-Vijverberg, De Ark, K 310        op   3 sept.  
Mevr. A.C. (Agaath) Holtkamp, Murraystraat 44,2291PZ  op 11 sept
     
Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden: 
 
Mevr. H. (Hélène) Kater, Ambachtshof 6, 2291DX Wateringen. 
Mevr. J.M.H. Olsthoorn-Kokx, Vliethof 76, 2291RZ Wateringen. 

Nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
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Activiteiten    
 Ma  5 oktober  Start Rabo ClubSupport STEMMEN !! 
 Di   6 oktober  Start kaverjassen zie elders in dit blad 
 Do  8 oktober  Start bridgen zie elders in dit blad  
19 t/m 21 maart ’21  Kaartweekend Venray            
 
Elke dinsdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Klaverjassen,  
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 

Jokeren en spelletjes o.a. het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 
 
 
Ouderenadviseur:  

 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 

Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 

p.rouss@kpnplanet.nl 

 
 
 

 
Belastinginvullers  HUBA’s 

 

Cees van Rijn Tel  0174-293694 rijnc@kpnmail.nl  

 

Henk Berendse Tel 0174-297235 / 06-11366665 

h.j.berendse@caiway.nl 
 

Henk van der Hee Tel 0174-295294  hc@vanderhee.net  

 

Ruud Nouwen Tel 0174-294598  ruudenhelen@caiway.nl 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Protocol voor KBO leden die deelnemen aan de soosactiviteiten. 
 

1. Bij binnenkomst handen wassen met desinfecterende gel. 
2. Schud geen handen. 
3. Hoest of nies in je elleboog, gebruik een papieren zakdoekje en 

kom niet als u verkouden bent. 
4. Zit niet met je hand(en) aan je gezicht. 
5. Klaverjassers, haal je spelbriefje en probeer aan de tafels 

zoveel mogelijk de afstand te bewaren. 
6. Op de tafels voor de bridge en klaverjas staan flesjes 

desinfecterende gel, zodat je steeds na het kaarten je handen 
kunt desinfecteren. 

7. We gaan spelen aan lange tafels zodat er voldoende afstand is 
tussen de spelers. 

8. Voor de bridgers geldt, haal je loopkaartje op en ga dan direct 
naar de tafel waar je start met bridgen; probeer zoveel mogelijk 
afstand te bewaren. 

9. Bij het bridgen wordt er gewisseld per lijn, de bridgeleider geeft 
dat aan. 

10. We houden één keer een koffiepauze, volg de looproute naar 
de bar en houd voldoende afstand. 

11. Bij de biljarters staat ook desinfecterende gel en zij moeten ook 
zoveel mogelijk proberen afstand te houden, dit geldt ook voor 
de crea en spelletjestafels. 

12. Na afloop, probeer met niet teveel mensen aan een tafel plaats 
te nemen als u nog een glaasje wilt drinken, houd voldoende 
afstand. 

 
SCHROOM NIET OM ELKAAAR 
AAN TE SPREKEN OP HET 
NAKOMEN VAN DE REGELS. 
DOE DIT WEL OP EEN 
VRIENDELIJKE TOON. 
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Biljart 
 
September 2020 en al 6 maanden geen KBO meer en moeten we ons 
inhouden, en missen we de gezelligheid en de kontakten met velen. 
Heel soms komen we iemand tegen op straat of winkel, en dan moet 
er ook afstand zijn en zijn de gesprekken kort, het is een rot tijd. Ook 
de zomer viel voor velen niet mee, want het was wel erg warm en 
bleef het maar duren met 8 tropische dagen, en ook daar zijn we 
doorheen gekomen.  En dan komt de hoop dat we per 1 september 
weer mogen gaan draaien bij de KBO, maar als de corona weer 
oploopt wordt door het bestuur toch alles weer stil gezet en moeten 
we wachten op betere tijden, en hopelijk een vaccin . Maar ik ben 
bang dat we dit jaar niet meer zullen opstarten, hoe triest ook. Ik 
vermaak me wel, maar er zullen best mensen zijn die behoefte 
hebben aan kontakten met andere. Over biljarten valt niets te 
vermelden, al weet ik dat er een paar man een andere biljarttafel 
hebben gevonden om toch een spelletje te spelen, maar de meeste 
zitten thuis, en hopen dat er betere tijden komen, en nog een leuke 
nazomer met lekker weer. Ik ga nog een weekje naar Zeeland en 
hoop in de volgende  brief weer positieve dingen op papier te zetten, 
en wens iedereen toch een heel fijn najaar toe.                                                                             
Cees.  
 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT  
 

De KBO afd. Wateringen zoekt vrijwilligers die 
bereid zijn om 10x per jaar het Magazine 
KBO/PCOB inclusief de Nieuwsbrief van de 
afd. Wateringen te bezorgen bij de leden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Jan de Kok, tel. 0174-785167 of mob.nr. 
0638404547. 
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Klaverjassen 
 
Even kennismaken met de nieuwe begeleiders  
 

In de vorige aflevering van de 
KBO Nieuwsbrief hebt u in het 
voorwoord van de voorzitter 
kunnen lezen dat wij, Hilda en 
Piet Pool, het echtpaar 
Eijgermans gaan opvolgen als 
begeleiders van het klaverjassen. 
Nu het bestuur heeft besloten dat 
we op dinsdag 6 oktober 
beginnen met klaverjassen,willen 
wij beginnen met ons even aan u 

voor te stellen. 
 
Wij zijn geen geboren Wateringers maar wonen al veertig jaar in 
Wateringen en zijn beiden al jaren lid van de KBO. Hilda, in 1941 
geboren in Amsterdam,  zal onder de klaverjassers al wel bekend zijn 
want zij kaart al jaren mee.  De zichtbare activiteit van Piet, in 1938 
geboren in Schagen, binnen de KBO is tot nu toe beperkt gebleven tot 
het mee kaarten tijdens het kaartweekend. In het verleden heeft hij 
geholpen bij de computerlessen in de Maria-school onder leiding van 
toenmalig voorzitter Huub van der Zwaan. Maar achter de schermen 
doet Piet meer voor de KBO. Hij werkt al een aantal jaren samen met 
Thea Bekkers aan de samenstelling van de KBO Nieuwsbrief. Hilda 
en ik hebben ook een bezorgwijk van de Nieuwsbrief. Wij hebben in 
het verleden heel veel gefietst en doen dat nog steeds, zij het op een 
lager pitje. Verder gaan we graag met ons busje op vakantie maar 
daar is dit jaar helaas niets van gekomen. 
Wij zullen er alles aan doen om de begeleiding van het klaverjassen 
goed verzorgd en in harmonie te laten verlopen. Wat dat betreft zal er 
weinig of niets veranderen! 
 
Piet en Hilda 
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BESTE BRIDGERS EN KLAVERJASSERS 
 
Wij willen heel graag weer gaan beginnen met onze soosmiddagen op 
de dinsdag en donderdag, er is voorlopig nog geen zicht op het 
verdere verloop van het Corona virus, dus als we wat gaan 
organiseren zal dat zijn met heel veel maatregelen zoals inmiddels bij 
iedereen bekend, hieronder staat hoe wij willen gaan starten met de 
bridge en klaverjas, er wordt geen competitie gespeeld. 
 

VOOR DE BRIDGERS 
 
We gaan spelen met maximaal 24 paren, u dient zich voor elke 
donderdagmiddag, met partner, aan te melden als u wilt bridgen. U 
krijgt bericht als u kunt spelen. Zijn er meer dan 24 paren die zich 
aanmelden, dan zijn die meerderen als eerste aan de beurt voor de 
volgende donderdagmiddag. We gaan starten op donderdag 8 okt. 
U kunt zich aanmelden bij Jan de Kok, email: 
ettyjandekok@gmail.com, graag zoveel mogelijk via de email, anders 
tel.: 0174-785167 of mob.nr. 06-38404547. 
 

VOOR DE KLAVERJASSERS 
 

We gaan spelen met maximaal 40 personen, u dient zich voor elke 
dinsdagmiddag aan te melden als u wilt klaverjassen. U krijgt bericht 
als u kunt spelen. Zijn er meer dan 40 personen die zich aanmelden, 
dan zijn die meerderen als eerste aan de beurt voor de volgende 
dinsdagmiddag. We gaan starten op dinsdagmiddag 6 oktober. 
U kunt zich aanmelden bij Hilda en Piet Pool, email: 
pool46@caiway.nl, graag zoveel mogelijk via de email, anders tel.: 
0174-292024. 
 

De KBO zorgt dat er op elke tafel desinfecterende gel staat, 
dus gebruik dit regelmatig. 
 
Deelnemers aan het bridgen of klaverjassen moeten lid zijn 
van de KBO Wateringen. 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:pool46@caiway.nl
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BESTE BILJARTERS EN CREA/SPELLETJES DAMES 
 
Ook voor de biljarters en crea/spelletjes dames willen wij weer graag 
beginnen met de soosmiddagen. 

Voor de biljarters: 

er zijn 20 biljarters probeer zoveel mogelijk te spreiden, bijv. 10 op de 
dinsdag en 10 op de donderdagmiddag, dit kun je via Cees 
Duynisveld met elkaar afspreken, via de mail: ceesduy@kpnmail.nl of 
tel.: 0174-296821 

Voor de crea/spelletjes dames: 
probeer zoveel mogelijk afstand te bewaren aan de tafels, ook de 
spelletjes gaan we spelen aan een grote tafel zodat  je ook daar 
voldoende afstand bewaart. 
 
Jullie kunnen dan weer gaan beginnen op dinsdagmiddag 6 oktober. 
 
De maatregelen zoals afstand houden etc. zijn bij iedereen bekend, 
wij zorgen voor desinfecterende gel op de tafels, dus gebruik dit 
regelmatig.  
 
Puzzelpagina KBO-OCOB Wateringen  
oplossingen uit Nieuwsbrief nr. 7 - 2020 
 
puzzel nr. 2 A 
Oplossing: Een schone das, trekt de soep van de dag aan  
Als winnaar is getrokken Magda Vanhoutte 
  
puzzel nr. 2 B  
Oplossing: het getal 3 
wijze: Trek het getal linksonder af van het bovenste getal; 
vermenigvuldig het resultaat met het getal rechtsonder. 
De winnaar van puzzel 2 B is Anneke Thoen  

 
De prijzen worden bij u thuis bezorgd. 
Een eervolle vermelding voor Riet Zwinkels die 
zowel voor beide puzzels als de droedel  een goede 
oplossing instuurde.  

mailto:ceesduy@kpnmail.nl
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Puzzel 3A 

 
 
15|ij|9|| 16|ij|23||34|i|56||35|27|39|6|31|44||, 
13|4|24||j|17||23|i|27|24|2||38|7|45|i|8||h|31|1|47. 
 
HORIZONTAAL: 
1. Sportartikel; 5. theorie van het menselijk handelen; 10. 
ongebonden; 11. roem; 12. ets-gereedschap; 14. schande; 16. 
reinigingsmiddel; 18. lichaamsslagader; 20. catastrofe;22. uitvoering; 
23. keurig; 24. voorzetsel; 25. voertuig; 27. alleen; 29. evenzo; 30. 
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Griekse letter; 32. streek; 34. afwezig; 35. lust; 37. argument; 39. 
nummer; 42. zode; 44. inviteren; 
46. cultusgebruik; 48. vreemde munt; 49. zeehond; 50. brandgang; 
51. gele verfstof; 53.domvroom; 55. onbesmet; 56. deurraampje; 58. 
Germaanse godheid; 60. wilde haver; 
61. haaruitval; 62. fatale klap; 63. defect. 
 
VERTICAAL:  
 
1. Danszaal; 2. buigzaam 3. halsbont 4. deel van een kachel 6. 
vergiffenis 7. Vreemde munt 8. spits uitlopende lap 9. insect 12. 
handelsterm 13.vrouwelijke titel (|t.); 14. Vis eter 15. rede 17. oude 
Franse munt 19. elasticiteit 21. nachtvlinder 26. niet rechtstreek-  
se route 27. met een eg bewerken 28. schoolvak 29. vreemde munt 
31. gelofte 33. zwarte delfstof; 36. stijgen 37. componist 38. 
koolstofpoeder 39. bevel 40. inhoudsmaat 41. rivierkromming 43. 
waterdoorlatend 45. hondensoort 47. vlekkenwater 52. 
Bloem 53. Griekse letter 54.wenteling 55. spoorstaaf 57. toverheks  
59. gril  
 
Puzzel 3 B 
Piet heeft drie kranen:  

A, B en C. Met behulp 
van deze kranen wil Piet 
een waterton vullen. 
Kraan A vult de ton in 5 
minuten, kraan B vult de 
ton in 12 minuten 
en kraan C in 20 
minuten. 

Hoelang duurt het om 
de ton te vullen met alle 3 de kranen tegelijk? 

Uw oplossing kunt u tot 12 oktober 2020 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel 52 
 

vieren  delen  = vierendelen 
 
Een goede oplossing is ingezonden door: 
Anneke Thoen, Hannie Simons, Magda 
Vanhoutte,Thea Vijverberg, Riet Zwinkels, 
Baps Klooster, Vonie van Rijn, Th.P. van der 
Valk. Coby van Paassen. 

 
Droedel 53 
 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 12 oktober 2020 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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KBO Wateringen: bezorging  Nieuwsbrief aan de leden 
buitengebied. 
 

Zolang er nog geen soosmiddagen kunnen plaatsvinden wordt de 
Nieuwsbrief van de KBO Wateringen aan u opgestuurd, zodat u op 
de hoogte blijft van onze berichtgeving.  

Het magazine KBO/PCOB kunt u zoals de 
afgelopen maanden al was geregeld, 
ophalen bij Jan de Kok, Mommastraat 19, 
Wateringen. 
Het is te duur om deze via de post te 
verzenden. 

 
Mailadres:  
 
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 
een mailtje naar ettydekok@gmail,com 

 
 
Website: www.kbowateringen.nl  
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, Ouderenadvies, 
Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, Nieuwsblad en Uit goed voor U  
Van de Seniorenraad Westland  kunt U alle informatie vinden op de 
site www.seniorenraad-westland.nl 
 
 
 
Hoe log ik in op onze site?. 
Als u op de website www.kbowateringen.nl bent, klik dan in de grijze 
balk rechtsboven op de tekst “ in/uitloggen”. 
Vul bij Gebruikersnaam uw e-mailadres (dat wel bij ons bekend moet 
zijn) in. Voor het wachtwoord vult u uw geboortedatum in. Voorbeeld 
07-12-1930. Let wel streepjes ertussen dag-maand-jaar.  
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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LID WERFT LID 

 
De KBO afd. Wateringen gaat 
door met de actie: Lid werft 
lid! 
 

Het is de bedoeling dat elk lid een nieuw lid probeert te werven. De 
buurvrouw of buurman, een vriend of vriendin. 
 
Heeft u een nieuw lid aangebracht, dan ontvangt u van onze afdeling 
een leuke attentie.  
 
Geef na het lezen uw KBO/PCOB Magazine en de Nieuwsbrief van de 
KBO afd. Wateringen aan iemand die nog geen lid is. 
Neem eens iemand die geen lid is, mee naar een bijeenkomst of 
activiteit van onze afdeling. 
Samen zetten we zo onze KBO opnieuw op de kaart. 
Samen hebben we oog voor alle senioren! 
 
De voordelen van een KBO-lidmaatschap voor maar € 25,00 p.p. per 
jaar nog even op een rijtje:. 
 
Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen! 
Diverse activiteiten (2x per week) zoals klaverjassen, bridgen, 
biljarten, creativiteit. Verder dagtochten, vakantieweek, kaartweekend, 
klaverjasmarathon en bijeenkomsten dichtbij huis. 
Aandacht voor eenzaamheid onder senioren. 
Collectiviteitskorting zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea. 
Korting rijbewijskeuring. 
Hulp bij het invullen van belastingaangifte. 
Hulp van een vrijwillige ouderenadviseur. 
Belangenbehartiging op lokaal en nationaal niveau. 
 
DUS: KOM NU IN BEWEGING! GA OP PAD EN HAAL NIEUWE 
LEDEN BINNEN. 
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UIT GOED VOOR U 

 
                         

   Beste bridge- en klaverjas 
liefhebbers 

 

 “Het kaartweekend “ van 2020 is verschoven naar 2021 
 

 19, 20 en 21 maart 2021 
Hotel Asteria 

      Maasheseweg 20A 
       5804 AD Venray 
 
Dit weekend kan natuurlijk alleen maar doorgaan indien alle 
mogelijkheden op groen staan. 
U hoort t.z.t meer over dit weekend, maar diegenen die met dit 
weekend mee willen gaan kunnen deze datum alvast in hun      
agenda zetten. 
 
 

Oproep!!! 
 
Verspreiding van KBO/PCOB magazine aan de bezorgers 

 
Wij zijn op zoek naar iemand die bereid is om 10 x per jaar de 
Nieuwsbrief + het KBO/PCOB magazine te verdelen onder de 
bezorgers. We hebben 15 vrijwilligers die het blad rondbrengen in 
Wateringen e.o. 
Het magazine + de Nieuwsbrief van de KBO Wateringen worden bij je 
thuis afgeleverd, het zijn  ongeveer 560 boekjes die verdeeld moeten 
worden. 
Je kunt je aanmelden bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of mob.nr. 06 
38404547. 
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Artikelen uit de Nieuwsbrief van SeniorenWeb: 

 
Melding over vergeten afspraak of pakketje is phishing 
Komt er in uw mailprogramma ineens een melding van een 
vergeten pakketje? Verwijder deze "herinnering", het betreft 
een nieuwe vorm van phishing. 

Het kan zomaar gebeuren. U zet uw mailprogramma aan, 
bijvoorbeeld Outlook van Office. Er komen meldingen in vensters 
in beeld. Daarin staat iets als ‘Vergeten pakketje [uw naam]’, of 
een andere naam. Daarbij staat een link. U hebt geen idee waar 
het over gaat en staat op het punt de link aan te klikken. Niet doen! 
De link gaat naar een besmette site. Wat nu? 
Hoe deze melding op uw pc kwam? Dat kan via een website gaan 

die is besmet met zogeheten malware. Of via een 
mailbericht. Krijgt u de vensters in beeld, scan uw 
computer dan meteen op de aanwezigheid van 
malware en ander gespuis. Het 
programma Malwarebytes is daarvoor heel 
geschikt. 
Kijk ook bij de Instellingen naar de geïnstalleerde 

programma’s. Staat er een app bij die vandaag is geïnstalleerd, 
waar u verder niks van weet? Verwijder die dan meteen. Op de pc 
van de auteur was dit de app Google Chrome Bèta. Na 
verwijdering vond het antivirusprogramma geen bedreigingen 
meer. 
Phishingchecker 
Wees dus ook bij een bekende naam alert op niet-kloppende 
elementen in een mail, sms of WhatsApp-bericht. Vertrouwt u het 
niet? Stuur het bericht dan door naar de SeniorWeb 
Phishingchecker. U hoort uiterlijk de volgende werkdag of het 
phishing is of niet 

 
 

https://www.seniorweb.nl/artikel/malwarebytes-gebruiken
https://www.seniorweb.nl/phishing
https://www.seniorweb.nl/phishing
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Informatie opzoeken via Wikipedia 
 

Wilt u iets weten over een persoon, gebeurtenis, voorwerp of dier? 
Grote kans dat er uitgebreide informatie staat in de online 
encyclopedie Wikipedia. 
 
Wat is Wikipedia? 

Wikipidia bestaat al bijna twintig jaar; twee 
Amerikaanse vrienden begonnen de site in 2001. 
Ze wilden een wiki beginnen: een project waarbij 
iedereen de inhoud kan aanpassen en aanvullen. 
De naam Wikipedia is een samentrekking van 

'wiki' en 'encyclopedia', het Engelse woord voor 
encyclopedie. 
De site van Wikepedia is vanaf het begin 
interactief: iedereen die dat wil, kan een artikel 

aanmaken of een bestaand gedeelte aanpassen, bijvoorbeeld als er 
iets staat wat niet klopt. De bijdragen komen allemaal van vrijwilligers 
die elkaar controleren. Dat systeem werkt goed: de informatie op 
Wikipedia is betrouwbaar. Als iemand iets geks toevoegt, halen de 
vrijwilligers het snel offline. De site is internationaal, Nederland staat 
ongeveer op de zesde plek van landen met de meeste artikelen in de 
eigen taal. 
 
Wikipedia-artikel zoeken via Google 
Er zijn verschillende manieren om een artikel te vinden op Wikipedia. 
Heel handig is om Google in te zetten. Bij zoekopdrachten als ‘hoe 
groot is de maan’ op Google, komen de eerste resultaten vaak van 
Wikipedia. Ook de blokjes met informatie rechtsboven de 
zoekresultaten zijn vaak van Wikipedia. Google zet in die blokjes altijd 
de informatie die het best aansluit bij de vraag. Typt u een zoekwoord 
of vraag met het woord ‘wiki’ erbij, dan helpt Google u op weg naar 
het best passende artikel op Wikipedia. Heel veel mensen zoeken op 
die manier. 
Zoeken op Wikipedia.nl 
U kunt natuurlijk direct op de website van Wikipedia zoeken naar een 
onderwerp. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
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▪ Ga naar de site van Wikipedia. 

▪ Typ in de zoekbalk rechtsboven een of meerdere woorden. 

▪ Klik op het vergrootglas of druk op de Enter-toets. 

U komt terecht op de gezochte pagina of krijgt een aantal keuzes te 
zien. Wie bijvoorbeeld ‘cavia’ opzoekt, moet daarna kiezen of hij het 
huisdier bedoelt, het gelijknamige plaatsje in Spanje, een filmhuis of 
een spellenmaker met dezelfde naam. Hierna leidt de site u naar de 
gewenste informatiepagina. 
 
App van Wikipedia 
Wiki heeft ook een eigen app. De app is gratis. Er zijn ook betaalde 
apps met bijna dezelfde naam als Wikipedia, maar die moet u niet 
hebben. 
▪ Wikipedia - iPhone/iPad 

▪ Wikipedia - Android-toestel 

App Wikipedia gebruiken 
Bij de eerste keer starten, krijgt u een rondleiding door de app. Zo 
staat er dat er een onderdeel is met gebeurtenissen op deze dag, 
maar dan in een jaar uit de geschiedenis. En er is een tabblad met 
bezienswaardigheden bij u in de buurt. De app bepaalt automatisch 
welke taal u waarschijnlijk wilt gebruiken. Maar als dat niet klopt, past 
u het aan naar een van de beschikbare 280 talen. De app heeft een 
zoekbalk, met daaronder de meest gelezen artikelen in het 
Nederlands. Vaak zijn dit mensen of gebeurtenissen die in het nieuws 
zijn. 
Onderin staan de tabbladen: 
▪ ‘Verkennen’ is de startpagina met de zoekbalk. Rechtsboven 

staat een tandwiel. Dit knopje brengt u naar de instellingen van de 
app. Hier vindt u allerlei opties om de app wat meer naar uw zin in 
te stellen. Ook bepaalt u hier of u meldingen wilt krijgen en wat 
uw leesvoorkeuren zijn. Sluit de instellingen door te tikken op het 
kruisje rechtsboven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
https://apps.apple.com/nl/app/wikipedia/id324715238
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wikipedia&hl=nl
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▪ ‘Plaatsen’ heeft uw toestemming nodig om uw locatie te 
gebruiken. Geeft u die, dan ziet u op een kaart groene bolletjes 
die aangeven dat Wikipedia informatie heeft over die plek. Tik op 
een bolletje om er meer over te lezen. 

▪ ‘Opgeslagen’ is de plek waar u artikelen die u opslaat, later nog 
eens kunt lezen. 

▪ ‘Geschiedenis’ is een overzicht van de pagina’s die u via de 
Wikipedia-app opzocht. 

▪ ‘Zoeken’ biedt u nogmaals toegang tot een zoekbalk. 

 

 

Artikelen ontleend  aan de campagne Speerpunten Veiligheid van de KBO-PCOB 

 
Brand 
Brand kan iedereen overkomen. De meeste slachtoffers vallen onder 
senioren die minder mobiel zijn en daardoor minder goed kunnen 
vluchten. Daarom vindt KBO-PCOB het belangrijk dat u weet hoe u 
brand kunt voorkomen en wát u moet doen als er toch brand ontstaat. 
Brand in huis wordt meestal door mensen zelf veroorzaakt. En vaak 
wordt een brand laat ontdekt. Binnen drie minuten kan een klein 
vuurtje tot een uitslaande brand leiden, daar hoeft geen lucifer aan te 
pas te komen. Leest u daarom onderstaande tips goed door en 
download de checklist (knop onderaan). 
Hoe voorkomt u brand? 
Rookmelders 
Om een brand snel op te merken en u te alarmeren heeft u minimaal 
één rookmelder nodig. Die hangt u in de gang of hal, tussen voordeur 
en de slaapkamers. Heeft uw huis meerdere verdiepingen, hang dan 
op iedere verdieping een rookmelder op de overloop, ook op zolder. U 
koopt rookmelders onder andere bij de bouwmarkt. Test elke maand 
of de rookmelders nog werken! 
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Koolmonixidemelder 
Als u een gaskachel, geiser, CV-ketel of open vuur in huis heeft, is het 
heel belangrijk om een koolmonoxidemelder te hebben. U koopt ze 
onder andere bij de bouwmarkt. 
Goede vluchtroute 
Een brand gaat snel. U heeft weinig tijd om na te denken. Zorg dat u 
de route vanuit de kamers naar de buitendeur kent, ook in het donker. 
Bedenk ook een route voor als de trap en / of voordeur geblokkeerd 
is. Houd regelmatig een oefening en pas de routes aan als er iets aan 
de situatie is veranderd. Bepaal ook wie de huisdieren meeneemt. 
Weet waar uw sleutels liggen.  Het gebeurt helaas te vaak dat 
mensen niet wegkomen uit een brandend huis, omdat ze de sleutels 
niet kunnen vinden. Een vaste plek is van levensbelang! Controleer 
ook of u alle deuren snel kunt openen. 
Rook niet in bed! 
Roken in bed is levensgevaarlijk. Laat sigaretten en sigaren niet toe in 
uw slaapkamer. Wanneer u met een brandende sigaret of sigaar in 
slaap valt, kan uw matras in brand raken.Controleer altijd of 
sigarettenpeuken helemaal uit zijn voordat u ze weggooit. 
Onderhoud CV-ketel, geiser of gaskachel en ventilatiesysteem 
CV-ketels, geisers en gaskachels verhogen het risico op brand als ze 
niet goed functioneren of als er vuil in zit. Laat deze één keer per jaar 
controleren en reinigen. Hier hoort ook het onderhoud van het 
ventilatiesysteem bij. U kunt hiervoor een onderhoudscontract 
afsluiten met een erkend installatiebedrijf. Hebt u een huurwoning, 
vraag dan hoe de verhuurder dit geregeld heeft. 
Schoorsteen laten vegen 
Om de kans op een schoorsteenbrand te verkleinen, moet u minimaal 
één keer per jaar de schoorsteen laten vegen. Doe dat voor het 
stookseizoen begint, in september of oktober. Kijk op 
www.schoorsteenveger.nl voor een ASPB-erkend 
schoorsteenveegbedrijf bij u in de buurt. 
Zet apparaten uit 
Zet alle apparaten helemaal uit als u ze niet gebruikt, ook als u even 
van huis gaat. Trek desnoods de stekker eruit. De stand-by stand (er 
blijft dan een lichtje branden) gebruikt u alleen als u zeker weet dat u 
het apparaat binnen een paar minuten weer nodig hebt. 
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Gebruik geen water bij vlam in de pan 
Gebruik nooit water als u een vlam in de pan hebt. Het brandende vet 
spat uit de pan, dit kan brand veroorzaken. En u kunt zichzelf 
verwonden. Schuif een deksel van u af over de pan en laat die zitten 
tot het vuur gedoofd is. U kunt ook een kleine blusdeken gebruiken. 
Deze zijn te koop bij bouwmarkten, doe-het-zelfzaken of winkels met 
huishoudelijke apparatuur. Blijf in de keuken tijdens het koken. 
Elektrische apparaten 
Door de combinatie van stof en hoge temperatuur kan brand in 
elektrische apparaten ontstaan. Maak het filter van uw wasdroger na 
iedere droogbeurt schoon. Houd brandbare materialen uit de buurt 
van elektrische apparaten. 
Elektrische dekens zijn brandbaar 
Elektrische dekens kunnen brand veroorzaken. Als u een elektrische 
deken bij het opbergen te strak vouwt, kan de bedrading beschadigd 
raken. Bij gebruik kan er kortsluiting en vervolgens brand ontstaan. 
Voorkom kortsluiting 
Controleer zichtbare snoeren regelmatig op beschadigingen. Zet 
snoeren nooit vast met krammen of spijkers om kortsluiting en brand 
te voorkomen. 
Beperkt aansluiting op verlengsnoer 
Sluit niet te veel apparaten aan op een verlengsnoer. Deze kan 
oververhit raken. Als u een kabelhaspel gebruikt, rol die dan helemaal 
af. Opgerold wordt het snoer te warm, waardoor er kan brand 
ontstaan. 
Stekkerdozen 
Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Sluit grote 
stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. Sluit geen 
stekkerdozen op stekkerdozen aan. 
Lucifers en kaarsen 
Bewaar lucifers en kaarsen buiten bereik van kleine kinderen. Brand 
geen kaarsen dichtbij gordijnen of tochtige plekken. Plaats kaarsen 
altijd in een stevige kandelaar. 
Wat als het er toch brand uitbreekt? 
• Zorg dat alle inwonenden weten dat er brand is en zorg dat     
iedereen naar buiten gaat. 
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• Bel buiten 112 of druk op uw persoonlijk alarm. 
• Geef uw naam, adres en woonplaats en vertel wat er nodig is. 
• Blijf aan de lijn, de telefonist kan u nog vragen willen stellen of 
advies geven over wat u het beste kunt doen. 
 
 
Inbraak 
 
Een inbraak levert niet alleen materiële schade op. Vaak geeft het een 
onveilig gevoel als een onbekende in huis is geweest. KBO-PCOB 
geeft tips en adviezen om inbrekers te weren. En werkt samen met de 
overheid om wijken inbraakbestendig te maken. 
Hoe voorkomt u inbraak? 
Sloten 

Sloten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
herkent u aan het SKG-logo. Als ze goed gemonteerd 
worden, verkleinen ze de kans op inbraak. Voor erkende 
adviesbedrijven kijkt u op www.politiekeurmerk.nl. 
Schuifpui 

Een schuifpui is extra inbraakgevoelig. U heeft hiervoor een speciaal 
slot nodig. Zie www.politiekeurmerk.nl voor een erkend adviesbedrijf. 
Deur op slot! 
De deur achter u in het slot trekken is niet genoeg. Met een hard stuk 
plastic staat een inbreker in een paar seconden binnen. Alleen als u 
de sleutel omdraait, is de deur echt op slot. En vergeet niet het WC-
raampje en de garagedeur op slot te doen. 
Berg sleutels op 
• Een inbreker kan een raam inslaan of gaatjes boren en zo de 
sleutel gebruiken om binnen te komen. Leg uw sleutels op een vaste 
plaats of hang ze aan een haakje, uit het zicht. 
• Leg sleutels nooit onder deurmatjes, in plantenbakken of op 
andere verstopplaatsen. Inbrekers kennen deze plaatsen ook.• Zet 
nooit uw naam of adres op een label. Als u de sleutels verliest, wordt 
het wel heel eenvoudig voor inbrekers om binnen te komen. 
Contant geld 
Zorg dat u zo min mogelijk contant geld in huis hebt. 
Berg waardevolle spullen op 
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Ook in huis weten inbrekers de meeste verstopplaatsen snel te 
vinden. Berg uw waardevolle spullen veilig op, idealiter in een kluisje. 
Laat geen boodschappen achter 
Hang nooit een briefje bij de deur. Maak ook geen melding van uw 
vakantieplannen op internet. En wees voorzichtig met 
afwezigheidsberichten op uw voicemail, antwoordapparaat en email. 
Criminelen krijgen de boodschap ook. 
Gordijnen open 
U houdt uw gordijnen open, laat uw planten staan en gebruikt een 
tijdschakelaar voor de verlichting. Gaat u een paar dagen weg? Vraag 
of uw buren een oogje in het zeil houden. Zorg ook dat iemand uw 
post uit het zicht kan leggen. 
Lampen 
Inbrekers houden niet van licht. Als u aan de voor- en achterzijde 
lampen plaatst met bewegings- en eventueel ook lichtsensor, dan 
verkleint u het risico op inbraak. Bevestig de lampen op minimaal 3 
meter hoogte. 
Dure artikelen 
Houd dure artikelen zoveel mogelijk uit het zicht. Denk ook aan 
belangrijke papieren en auto- en huissleutels. 
Graveren 
U kunt uw kostbaarheden laten graveren met postcode en 
huisnummer. Zo krijgt u ze makkelijker terug als ze opduiken in de 
illegale handel. U kunt uw spullen ook registreren via het formulier op 
www.politiekeurmerk.nl 
Klimmen 
Zet vuilnisbakken weg en berg ladders op achter slot en grendel. 
Daarmee wordt het lastiger om naar de eerste verdieping te klimmen. 
Vervoermiddelen 
Zet uw vervoermiddelen altijd op slot, ook als ze in een berging of 
garage staan. 
Wat als er toch is ingebroken? 
• Doe altijd aangifte. 
• Bel 112 of druk op uw persoonlijk alarm. 
• Geef uw naam, adres en woonplaats en vertel wat er nodig is. 
• Blijf aan de lijn, de telefonist kan u nog vragen willen stellen of 
advies geven over wat u het beste kunt doen. 
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Postzegels 
 
Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen 
ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de 
soosmiddagen of bij onderstaande adressen.   
 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,  Tel: 0174-293291 
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul  Tel: 0174-296473 
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,   Tel: 0174-294089 
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk Tel: 0174-628188 
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,  Tel: 0174-219623 
 
Kunt u het niet brengen, een telefoontje en we halen het bij u op. 
 
 
Verhuizen: 

 
Wilt u een naam- of adreswijziging 
doorgeven, dan verzoeken wij u om dit 
schriftelijk te doen aan de  
secretaris, Gaelstraat 17, 2291 SG 
Wateringen Tel: 0174-293038 
 
 

 
Kopij Nieuwsbrief  
Kopij inleveren thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de 
Kerckhovestraat 3 vóór 12 oktober 2020. De volgende nieuwsbrief 
verschijnt 27 oktober 2020 
 
 
 
 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Bestuur 
A.E.M. van der Hee-Lammers voorzitter  0174-295294 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
Th. M. Bekkers   lid   06-54948214 
E. de Kok-Gertenaar  lid    0174-785167 
M.P.A Olsthoorn   lid   0174-297431 
 
Bridge 
Afmelden uiterlijk  donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 
uur bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of mobiel nr.: 06-
38404547, of per email:ettyjandekok@gmail.com 
Bij afwezigheid van Jan de Kok kunt u berichten doorgeven aan 
Kees Grolleman, telefoon 06-45428127.(voor bevestiging) 
kees.grolleman@gmail.com  U bent pas officieel afgemeld als u een 
bevestiging van een van beide heren heeft ontvangen. 
 
Invallers 
Guus Nederpelt   A-B-C lijn 0174-293595 
Magda Desmet   A-B lijn 0174-293972 
Willy vd Meer   A-B lijn 06-37323713 
Coby de Kievit  B-C lijn 06-23374697 
Henk van der Hee  B-C-D lijn  0174-295294  
 
Biljart 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Cees Duynisveld tel: 0174-296821 
0610770400   
 
Klaverjassen:  
Contactpersoon Hilda en Piet Pool Tel: 0174-292024  
06-21465109   email: pool46@caiway,nl 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:kees.grolleman@

